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 Oι Βασικοί Σκοποί Ομοσπονδίας εν 

συντομία: 

  Η ενίσχυση των σχέσεων, η ανταλλαγή 

ιδεών και η αλληλεγγύη μεταξύ των ανά 

των κόσμο Κωνσταντινουπολιτών.  

  Η προάσπιση και προώθηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα 

των δικαιωμάτων των 

Κωνσταντινουπολιτών, όπως αυτά 

προστατεύονται από τις διεθνείς συνθήκες 

και συμβάσεις προστασίας δικαιωμάτων 

του ανθρώπου.  

  Η συμπαράσταση και υποστήριξη προς 

το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως  

Organization 

Μηνιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών  
  

www.conpolis.eu 

Συναντήσεις της Αντιπροσωπείας της Οι.Ομ.Κω με ιθύνοντες της Κυβέρνησης και Αντιπολίτευσης της Τουρκίας στην Άγκυρα: Η 

αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω αποτελούμενη από τον Ν.Ουζούνογλου (Πρόεδρο) και Μ.Μαυρόπουλο (Γεν. Γραμματέα)  επισκέφθηκε 

την περίοδο 14-16 Ιουνίου 2012 την Άγκυρα και είχε τις ακόλουθες συναντήσεις: (1) Υπουργό Παιδείας κ.Ομέρ Ντιντσέρ στον οποίο 

ετέθησαν τα θέματα: (α) Την περαιτέρω διεύρυνση του μέτρου της δυνατότητας εγγραφής στα Ελληνικά σχολεία της Πόλης  μαθητών με ξένη 

(π.χ. ελληνική) υπηκοότητα που το Υπουργείο μετά από την συνάντηση με την Οι.Ομ.Κω την 6/12/2011 αποφάσισε να επιτραπεί η εγγραφή 

τους ως  «επισκεπτών μαθητών». Η νέα πρόταση της Οι.Ομ.Κω συνίσταται στην εξής: με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές θα παρακολουθούν 

και τα τουρκικά μαθήματα να λαμβάνουν κανονικό δίπλωμα ώστε να μπορούν να συνεχίζουν τις σπουδές τους σε ΑΕΙ της Πόλης. (β) Την 

ταχεία εξέταση των βιβλίων μαθηματικών δημοτικού-γυμνασίου (για 4  τάξεις) τα οποία ουσιαστικά επιμελήθηκε το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω ώστε 

έγκαιρα να τυπωθούν και να φθάσουν στους μαθητές αρχές του σχολικού έτους. (γ) Την ανάγκη της επιστροφής σε Ελληνορθόδοξο ίδρυμα 

της Πόλης του αρχείου και της βιβλιοθήκης του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως και (δ) την ανάγκη να αναγνωριστεί 

η μεγάλη σημασίας συμβολή των Ελλήνων στην πρόοδο της παιδείας και γενικότερα της κοινωνίας όλων των λαών τόσο την περίοδο της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπως και της Ρεπουμπλικανικής περιόδου όπως π.χ να δοθεί το όνομα σε ιδρύματα των Κωνσταντίνου 

Καραθεοδορή, Μάρκου Αποστολίδη, Ζωηρού κτλ. Οι απαντήσεις του κ. Υπουργού αντίστοιχα στα θέματα υπήρξαν οι εξής: (α) το θέμα της 

εγγραφής ξένων υπηκόων ως  κανονικών μαθητών έχει πολλές δυσκολίες όχι όσον αφορά την περίπτωση αυτή αλλά λόγω των μεταναστών 

χωρίς άδεια που έχουν καταφύγει στην χώρα, (β) δόθηκε η υπόσχεση ότι τα βιβλία μαθηματικών γυμνασίου θα ελεγχθούν σύντομα και  θα 

σταλεί η απάντηση, (γ) έχουν εντοπιστεί σε ποιες βιβλιοθήκες είχαν διασπαρθεί τα βιβλίου του ΕΦΣΚ και θα δοθεί συγκεκριμένη απάντηση 

και (δ) ότι η πρόταση της Οι.Ομ.Κω για να τιμηθούν οι Έλληνες που συνέβαλαν στην παιδεία τις αναφερόμενες περιόδους είναι γνωστή και 

ήδη η Ερυθρά Ημισέληνος θα οργανώσει ειδική τελετή για να τιμήσει την μνήμη του Μάρκου Αποστολίδη. Δωρίθηκε στον Υπουργό 

αντίγραφο του βιβλίου του Ι.Η.ΚΑΛΦΟΓΛΟΥΣ «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΚΗΤΑΣΗΝΗΝ Ταριχιέ Δζαγράφιαση (Ιστοριογραφία της Μικρασιακτικής Ηπείρου)» 

που έχει εκδοθεί το 1899 από τους αδελφούς Μισαηλίδη.  

(2) Γενική Γραμματέα του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (ΛΡΚ) της αντιπολίτευσης κα. Βίλχουν Ταμαλιγκιλ: Μετά από παρουσίαση 

των γενικότερων θεμάτων που απασχολούν την εκπατρισμένη Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης και αφού τονίστηκε ότι οι 

πολιτικές του ΛΡΚ υπήρξαν μια από τις βασικές αιτίες των αδικιών που υπέστη  η Κοινότητα μας  ζητήθηκε το ΛΡΚ να έχει θετική προσέγγιση 

στα αιτήματα μας που έχουν ως κύριο άξονα την Αποκατάσταση και Επανόρθωση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης  

και γενικότερα της Ελληνικής Μειονότητας της Τουρκίας, χωρίς να αναμιγνύονται τα θέματα μας με οπουδήποτε θέμα εξωτερικών  σχέσεων  

της Τουρκίας. Η κ. Β. Ταμαλιγκιλ αναφέροντας ότι είναι βουλευτής της Πόλης υποσχέθηκε ότι το ΛΡΚ θα έχει θετική στάση στα αιτήματα μας 

και μετέφερε τους χαιρετισμούς του Προέδρου του ΛΡΚ ό οποίος απουσιάζοντας σε συνέδριο δεν μπόρεσε να δεχθεί την αντιπροσωπεία 

μας. 

(3) Διευθυντή του Υπουργείου Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Έγκε Ερκοτσάκ:  Συζητήθηκαν οι παλαιότερες προτάσεις της Οι.Ομ.Κω για την 

θεραπεία των αδικιών που υπέστη ο Ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης, η πορεία της προόδου επί αυτών και όσων δεν έχουν γίνει 

ενέργειες την ανάγκη της ανάληψης πρωτοβουλιών. Πολλά από τα τιθέμενα ζητήματα θεραπείας άπτονται της επανάκτησης της ιθαγένειας 

της χώρας. Τονίστηκε από πλευράς της Οι.Ομ.Κω η επανάκτηση  από τα μέλη της εκπατρισμένης Κοινότητας των Ελληνορθόδοξων της 

ιθαγένειας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους ισχύοντες γενικούς νόμους καθόσον η απώλεια της ιθαγένειας έγινε στο πλαίσιο κρατικά 

οργανωμένων διωγμών και για τον λόγο αυτό πρέπει ληφθεί ειδικά μέτρα θεραπείας της αδικίας. 

(4) Αρχηγό του Τμήματος Γυναικών και Κοινωνικών θεμάτων του κυβερνόντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Προόδου κα. Γκιουλντάλ Ακσίτ΄

(π. Υπουργό Προεδρίας): αν και η συνάντηση είχε χαρακτήρα γνωριμία τέθηκαν τα κύρια θέματα που έχουν συζητηθεί με ιθύνοντες της 

Τουρκικής Κυβέρνησης.   

Ήδη το Δ.Σ. στην συνεδρίαση του της 26-06-2012 έχει συζητήσει τα επιμέρους θέματα που προκύπτουν από τις επαφές αυτές και έχουν 

ξεκινήσει οι εργασίες υποβολής νέων συγκεκριμένων προτάσεων.  



Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 2η Συναυλία υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας στο Ζάππειο Μέγαρο 

Αθηνών: Για δεύτερη χρονιά η Οι.Ομ.Κω οργάνωσε συναυλία υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας υπό την 

καλλιτεχνική διεύθυνση του Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής διακεκριμένου συνθέτη κ.Μίμη Πλέσσα. 

Όπως και πέρσι η Ζάππειος Επιτροπή Ολυμπίων Κληροδοτημάτων ευγενικά προσέφερε δωρεάν την χρήση του 

περιστυλίου του Ζαππείου ΜεγάρουΑθηνών που προσφέρει μοναδική ατμόσφαιρα. Πολύ σημαντική υπήρξε 

οι γενεές χορηγίες των κ.κ. Γεωργίου Τανισκίδη (όπως και πέρσι) και του κ.Λάκη Βασιλειάδη. Η εκτύπωση των 

προσκλήσεων έγινε δωρεάν από τον συμπολίτη μας κ.Πέτρο Μπαλίδη και το πιάνο τύπου κλαβινιόλα από τον 

οίκο Φίλιππος Νάκας. Ο συντονισμός του δύσκολου εγχειρήματος, να λάβει κανείς υπόψη και τις παρούσες 

συγκυρίες, έγινε από το μέλος του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω κα. Λένα Αναπνιώτη. Πριν την έναρξη της συναυλίας το 

Δ.Σ. τίμησε τον συνθέτη κ.Μίμη Πλέσσα για την Μεγάλη του προσφορά του στην Μουσική και την έμπρακτη 

αγάπη στην πατρίδα της μητέρας του την Βασιλίδα των Πόλεων.   

  

Απόφαση της Γεν. Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων για διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για την 

κληρονομία Εμμ. Ζούνη: Πριν από 6 μήνες περίπου το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω έχοντας ενημερωθεί για την πολλά 

χρόνια (25) καθυστέρηση της υλοποίησης των όρων της αναφερόμενης κληρονομίας, που πρόβλεπε ευεργε-

σίες υπέρ των Κωνσταντινουπολιτών, είχε ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών την εξέταση του 

θέματος. Στη συνέχεια το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τον συμπολίτη μας κ. Νίκο Ζαχαριάδη να διερευνήσει σε βάθος 

το θέμα πράγμα που έγινε με άψογο τρόπο. Ο κ.Ν.Ζαχαριάδης συνέταξε ογκωδέστατη λεπτομερή έκθεση και 

η οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια διεύθυνση εθνικών κληροδοτημάτων της Περιφέρειας Αττικής. Με βάση 

την Έκθεση αυτή η αρμόδια υπηρεσία πρόσφατα έχει ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών την διενέργεια 

διαχειριστικού ελέγχου. Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον συμπολίτη μας κ. 

Νίκο Ζαχαριάδη για την εξαιρετική εργασία που έχει κάνει με την ελπίδα ότι αυτή θα αξιοποιηθεί κατάλληλα 

για την δίκαιη αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού που αφορά τους Κωνσταντινουπολίτες και επομένως η 

Οι.Ομ.Κω έχει έννομο συμφέρον να παρέμβει όπως και έχει κάνει και θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέ-

μα από κοντά.   

www.conpolis.eu 
Email Επικοινωνίας: nnap@otenet.gr. 



Ανακοίνωση 

Πρόγραμμα Υποτροφιών σε Κωνσταντινουπολίτες  Μαθητές Λυκείου 

 εντός και εκτός της Πόλης 

 
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, στη συνεδρίαση της 26/06/2012,  αποφάσισε την επέκταση του Προγράμματος Υποτροφιών (λειτουργεί εδώ και 5 

έτη)  με  την τροποποίηση του Κανονισμού χορήγησης και παρακολούθησης των υποτροφιών. Για πρώτη φορά το πρόγραμμα  επεκτείνετε 

και προς μαθητές εκτός της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή σε Κωνσταντινουπολίτικης καταγωγής μαθητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα ή 

άλλες χώρες. 

Σκοπός του Προγράμματος Υποτροφιών είναι η υποστήριξη των τελειόφοιτων (2 τελευταίες τάξεις) μαθητών Λυκείου να παρακολουθή-

σουν φροντιστήρια,  ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα  εισαγωγής τους σε πανεπιστημιακές  σχολές  και με τον τρόπο αυτό να υπάρξει  συμ-

βολή για τη δημιουργία στελεχών που θα συνδράμουν προς την Ομογένεια της Κωνσταντινούπολης.  

Η επιλογή των υποτρόφων, αρχίζοντας από το νέο σχολικό έτος, θα γίνει με ευθύνη της Οι.Ομ.Κω. και συμπεριλαμβάνει υποβολή αίτησης, 

γραπτό διαγώνισμα και προσωπική συνέντευξη. Το γραπτό διαγώνισμα,  που θα γίνει ανεξάρτητα στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα, 

με διαφορετικό περιεχόμενο,  θα περιλαμβάνει τις ενότητες: βασική χρήση της ελληνικής γλώσσας, και θεμελειώδεις  γνώσεις στα μαθη-

ματικά, φυσική, χημεία και βιολογία. Επιπλέον η  χορήγηση των υποτροφιών θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη: τις οικονομικές δυνατότητες 

της οικογένειας  κάθε μαθητή,  τις επιδόσεις του μαθητή τα προηγούμενα έτη των σπουδών του και σε  συνάρτηση με  τον κλάδο που θέ-

λει να σπουδάσει και τις ανάγκες της Ομογένειας.  

Συμμετοχή της Οι.Ομ.Κω σε Σεμινάριο με θέμα «The Role of Civil Society in Combating Hate Crimes against Christians» (Ο 
Ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών στην Καταπολέμηση Εγκλημάτων Μίσους κατά των Χριστιανών):  Η ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., εκπρο-
σωπούμενη από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαο Αναγνωστόπουλο, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του 
Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργα-
σία στην Ευρώπη (OSCE) και συμμετείχε στο Σεμινάριο που οργάνωσε στη Ρώμη, στις 26 και 27 Ιουνίου 2012. Το ODIHR είναι 
ο θεσμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), ενός 
διακυβερνητικού φορέα που εργάζεται για την σταθερότητα, την ευημερία και την δημοκρατία στα 56 Κράτη που συμμετέ-
χουν σε αυτόν. Ο βασικός σκοπός του Σεμιναρίου ήταν η προαγωγή στα συμμετέχοντα Κράτη, να εναρμονίσουν τους νόμους 
τους στην καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους και άλλων βίαιων εκδηλώσεων μισαλλοδοξίας, με την κατάρτιση προσω-
πικού που εφαρμόζει τον νόμο και την ενίσχυση της ικανότητας της κοινωνίας των πολιτών να παρακολουθούν και να ανα-
φέρουν εγκλήματα μίσους. Το Σεμινάριο αυτό έδωσε την ευκαιρία στην ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ να αναπτύξει και να κάνει γνωστές τις 
θέσεις της  όχι μόνο στην Συνεδρίαση Εργασίας αλλά και στις κατ’ ιδίαν επαφές με τις οργανώσεις που παρακολούθησαν το 
Σεμινάριο διανέμοντας τους την πρόσφατη (Μάιος 2012) και επίκαιρη  Έκθεση της  «The Greek Orthodox Minority of Turkey: 
History of Human Rights Violations and the Need of Remedy and Reparations». 

  Ανακοίνωση  

 Ημερίδας  στην 57η Επέτειο των Σεπτεμβριανών (6-7/9/1955) με θέμα: 

«Αδήριτη η Ανάγκη της Αποκατάστασης και Δικαίωσης  

του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης»  
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012 

Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών  

Δημητρίου Σούστου 46– Αμπελόκηποι 

Κεντρικός Ομιλητής : Καθ. Μπασκίν Οράν 

Το λεπτομερές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα. 



Ενέργειες του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω προς Οργανισμό Αγροτικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ): από τις αρχές του προηγούμενου μήνα 

Μαΐου από πολλά τηλεφωνήματα συμπολιτών μας προέκυψε ότι ο ΟΓΑ ζητούσε την υποβολή πιστοποιητικών από τους λαμ-

βάνοντες το βοήθημα του ΟΓΑ στην Ελλάδα.  Μεταξύ των ζητούμενων πιστοποιητικών, ακόμα και στην περίπτωση απελαθέ-

ντων το 1964, ζητιόταν η προσκόμιση από Τουρκικούς ασφαλιστικούς φορείς ότι δεν ελάμβαναν οι ενδιαφερόμενοι σύνταξη. 

Η όλη κατάσταση έτεινε να δημιουργήσει αναστάτωση αν λάβει κανείς υπόψη ότι οι περισσότεροι που απευθυνόταν ήταν 

μιας σεβαστής ηλικίας και η ταλαιπωρία τους είχε δημιουργήσει άγχος. Ενόψει της κατάστασης αυτής από πλευράς του Δ.Σ. 

της Οι.Ομ.Κω  έχουν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις με αποτέλεσμα η διοίκηση του ΟΓΑ να επανεξέταση το θέμα και να 

τροποποίηση την αρχική απόφαση της με αποτέλεσμα να ζητούνται αντι των πιστοποιητικών υπεύθυνες δηλώσεις.  Όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την δήλωση τους έγκαιρα με ακρίβεια. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. είναι έτοιμο να 

προσφέρει όποια βοήθεια χρειάζεται.  

Υποστηρικτικές Ενέργειες υπέρ της Ομογενειακής Παιδείας και των Σχολείων της Ομογένειας 

Το παρελθόντα μήνα οι πρόσθετες ενέργειες που έχει προβεί το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω για τα θέματα της Ομογενειακής Παιδείας είναι: 

 Υποστήριξη για την αγορά νέου εξοπλισμού του νηπιαγωγείου της Ζαππείου Σχολής. 

 Την προετοιμασία και υποστήριξη της Παιδούπολης της Πρώτης που όταν γράφονται αυτές οι γραμμές έχουν ήδη φθάσει οι εθελό-

ντριες και οι εθελοντές στην Παιδούπολη. 

 Αγώνας πολλών μηνών για την έκδοση Απόφασης του Υπ. Παιδείας για την ανατύπωση των βιβλίων δημοτικής εκπαίδευσης . 

 Συμβολή στην αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων για το κτίριο της Ζαππείου Σχολής. 

Θερινό Σχολείο Νέων Κωνσταντινουπολιτών με συμμετοχή νέων εντός και εκτός της Πόλης 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οι.Ομ.Κω έχοντας υπόψη την σημασία η νεολαία της  εκπατρισμένης Κοινότητας των Ρωμιών της Πόλης  να 

γνωρίσει από κοντά την Βασιλίδα των πόλεων, να εξοικειωθεί με την νεολαία της Ομογένειας και τους Ομογενείς και  ταυτόχρονα  να προ-

σκυνήσει τους Ιερούς τόπους με πρώτο το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχει αποφασίσει κατά το φετινό καλοκαίρι  την οργάνωση δραστηριό-

τητας σε μορφή «θερινού σχολείου»  με την πραγματοποίηση  επίσκεψης στην Πόλη περίπου είκοσι (20) νεανίδων και νέων  από της Ελλά-

δα, την περίοδο 20-30 Ιουλίου 2012. Για την επίτευξη  των αναφερόμενων  σκοπών οι δραστηριότητες που σχεδιάζονται να  πραγματοποιη-

θούν, από κοινού με την νεολαία της Ομογένειας, είναι: α) Παρακολούθηση 3 σεμιναρίων στα θέματα: της ιστορίας και των δραστηριοτή-

των  του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Ιδρυματικής Οργάνωσης της Ομογένειας και της Πολεοδομικής Εξέλιξης της Πόλης, β) Προσκυνη-

ματική επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Μονές, Εκκλησίες, Παιδούπολη και άλλα Ιδρύματα της 

Ομογένειας, γ) Επισκέψεις σε μέλη της Ομογένειας τρίτης ηλικίας που ζουν μόνοι , ώστε να υπάρξει γνωριμία που πρέπει να αποκτήσει 

μόνιμο χαρακτήρα. Η δράση αυτή θα γίνει σε συνεργασία με τις φιλόπτωχους αδελφότητες, δ) Ομάδα των νέων θα μεταβούν σε κοιμητήρι-

α για καθαρισμό όπως έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια, ε) Συναντήσεις με Κοινοτικούς παράγοντες για προώθηση της εθελοντικής προ-

σφοράς από τους νέους για την κάλυψη αναγκών των Κοινοτήτων της Ομογένειας 

Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επιλογή των νέων που θα συμμετάσχουν στη δράση αυτή και έχουν λυθεί τα θέματα 

διαμονής και διαβίωσης των νέων που θα μεταβούν στην Κωνσταντινούπολη.  

 

 

Β΄ Ερασιτεχνικός Διαγωνισμός για Μαθητές και Φοιτητές 

 «Λόγια και Χρώματα της Κωνσταντινούπολης 2012» 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα : 

http://www.conpolis.eu/Anakoinwseis/Anakoinwseis.aspx 


